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Vážení spoluobčané,
dostali jste do schránek další číslo Obecního zpravodaje obce Vysoká. Po skončení 
nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru Covid 19 se i život v naší obci vrací do 
normálního stavu. Vzhledem k tomu, že odborníci upozorňují na to, že i nadále hrozí 
nebezpečí dalších vln nákazy, za m jsme se rozhodli nepokračovat za m v přípravách oslav 
založení naší obce.

Pro lepší informovanost obyvatel obce i majitelů chat a rekreačních chalup nyní 
dokončujeme nové webové stránky obce. Již v blízké době je najdete na webové adrese 
h ps://vysoka.net, kde nyní probíhá testovací provoz. Dosud má naše obec svůj web v 
rámci společného webu Regionu MTJ, který však není většinou ostatních obcí využíván a 
tudíž stránky obce Vysoká jsou tam poněkud ztracené. Náš nový obecní web by měl být 
přehlednější a lépe využitelný také prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. O ostrém
spuštění webu budete informováni. Na nový web také budete přesměrováni odkazem z 
našeho současného webu (Nyní to funguje i v opačném směru – z nové domény je 
uživatel přesměrován na aktuální obecní stránky).

Zastupitelstvo obce Vysoká také podpořilo návrh na digitalizaci obecní kroniky. Pokud se 
tento záměr uskuteční, bude každý moci listovat poslední obecní kronikou 
prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu.



Jak již bylo výše uvedeno, postupně se život v naší obci vrací do normálu. Kancelář 
obecního úřadu je opět v provozu každý pátek od 17 do 19 hodin, takže můžete opět 
přicházet podle potřeby vyřizovat své záležitos , případně pla t poplatky za komunální 
odpad apod.

***
Zhruba před čtrnác  dny došlo na okraji chatové oblas  k požáru způsobenému 
neopatrnos  po víkendovém grilování. Přestože nyní několik dnů občas pršelo a letošní 
mimořádné sucho se m poněkud zmírnilo, je zapotřebí i nadále být velmi opatrní při 
rozdělávání ohňů a grilování. Také je třeba zamýšlet se nad spotřebou vody, protože 
zásoby vody pro naši obec jsou omezené.

***
Majitelům rekreačních chat a  také připomínáme, aby zkontrolovali své nemovitos , jak 
jsou zabezpečené pro případ vloupání, bouřek, silných větrů a přívalových dešťů. Pro tyto
případy by bylo také vhodné zanechat v obci kontaktní telefon nebo email, abychom Vám
v případě nečekaných událos  mohli dát neprodleně vědět.

***
V obecních lesích i nadále v letošním roce pokračuje těžba dříví v rámci likvidace 
kůrovcové kalamity a také byly zpracovávány stromy, poškozené následky vichřice. Ještě 
je možné zakoupit si palivové dříví v těchto cenách:
500,-Kč za m3 rovnaných polen
550,- Kč za m3 rovnaných polen i s dopravou
600,- Kč za m3 š paných metrových polen i s dopravou.
Dříví si můžete objednat v kanceláři obecního úřadu nebo se můžete obrá t na starostu 
Milana Křečka nebo místostarostu Josefa Dostála.
Po těžbě bude na podzim prováděna výsadba stromků. Při této činnos  uvítáme ochotné 
pomocníky.

***
I nadále se vyskytují problémy v nakládání s odpady.
Do hnědého kontejneru patří pouze odpad rostlinného původu, nikoliv plechovky od 
piva, mikrotenové sáčky ani igelitové tašky. Pokud v nich rostlinný biologický odpad 
přinesete, vysypte jej do kontejneru a tašky odložte do kontejneru na plasty a nebo (v 
případě, že jsou hodně znečištěné) do velkého kontejneru na komunální odpad. Pokud 
likvidujete staré zavařovací sklenice s naloženými okurkami, je zapotřebí každou sklenici 
otevřít, její obsah vysypat do hnědého kontejneru nebo na kompost a sklo vhodit do 
příslušného kontejneru. Podobně je třeba zacházet i s jiným odpadem. Pokud bude 
zjištěno opakované porušování Obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpadem, může 
být za toto jednání uložena pokuta. Tak nebuďme líní a třiďme odpad.

***

V sobotu 6. června 2020 bude v obecní kapli sloužena poutní mše – viz plakátek. I v 
případě,  že nejste věřící, můžete se přijít podívat a prohlédnout si interiér kaple, která 
bývá většinu roku zavřená. Je to i příležitost ke krátkému setkání venku po skončení 
bohoslužby.



Zveme Vás na pouť 
do kaple Nejsvětější Trojice na Vysoké 

v sobotu 6. června 2020 
od 18:30 hodin. 

Mši svatou 
bude sloužit

P. Pawel Zaczyk



A nakonec trochu  humoru...

    • Poslední dva měsíce si umývám ruce tak důkladně, že se mi objevily razítka z diskoték z roku 
1990.

    • Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. Na ten neumřete, ale na infekčním oddělení
není wifi. A to nepřežijete.

    • Domácí výuka, den dvanáctý: V Brně kdosi nacpal do babyboxu dvě osmiletá dvojčata. 
Bohužel si pamatují, kde bydlí.

    • Hlášky, které zanikly:
      Všude dobře, doma nejlíp. Jdu na jedno. Ruku na to. V kolik vyzvedneš dě ? Buď pozi vní. 
Jakou rtěnku? Jak bylo ve škole? Ruku líbám.


